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26.2.2018 A8-0035/4 

Predlog spremembe  4 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Navedba sklicevanja 3 a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svojega priporočila 

z dne 7. junija 2005 Evropskemu svetu in 

Svetu o boju proti financiranju 

terorizma1, 

___________ 

 
1 UL C 124 E, 25.5.2006, str. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Predlog spremembe  5 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ca. ker pranje denarja prek sokrivih 

kreditnih institucij in vlaganja v davčne 

oaze prispeva k financiranju 

mednarodnih terorističnih organizacij; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Predlog spremembe  6 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava C b (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Cb. ker je glavni vir financiranja 

mednarodnega terorizma mednarodna 

trgovina z orožjem in mamili; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Predlog spremembe  7 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava C c (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Cc. ker je eno od glavnih tranzitnih 

območij za mamila iz Kolumbije obala 

Afriškega roga, od koder se poti širijo v 

Libijo in prek nje, torej na območja, na 

katerih so džihadisti močno prisotni; 

Or. en 



 

AM\1146860SL.docx  PE616.056v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.2.2018 A8-0035/8 

Predlog spremembe  8 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ia. ker trgovina z ljudmi – kot je 

novembra 2013 opozorila italijanska 

ministrica za zunanje zadeve – financira 

hudodelske združbe, povezane z Islamsko 

državo in Al Kaido v islamskem Magrebu 

(AQMI), in omogoča vstopanje 

džihadističnih bojevnikov v Evropo; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Predlog spremembe  9 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava I b (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ib. ker po navedbah italijanske 

finančne policije nafta, uvožena pod 

nadzorom terorističnih organizacij, lahko 

konča tudi v velikih italijanskih 

rafinerijah, in ker v vodah južno od Malte 

skrivnostno izginjajo tankerji iz Turčije in 

Rusije ter manjši tankerji, ki na skrivaj 

izplujejo iz Libije in iz katerih se 

nezakonita surova nafta na morju prečrpa 

v velike tankerje, ki s tem tovorom 

odplujejo proti različnim pristaniščem; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Predlog spremembe  10 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Uvodna izjava I c (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  Ic. ker je Projektna skupina za 

finančno ukrepanje (FAFT) opozorila, da 

so pravosodni organi z vsega sveta 

zaskrbljeni, ker teroristične organizacije 

uporabljajo virtualne valute, saj se je z 

namenom spodbujanja uporabe valute 

bitcoin nesorazmerno povečala uporaba 

njihovih spletišč in spletnih klepetov 

ekstremistov o virtualnih valutah, pojavil 

pa se je tudi blog, povezan z Islamsko 

državo, na katerem je bila predlagana 

uporaba valute bitcoin za financiranje 

ekstremistov; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Predlog spremembe  11 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

  (ea) poziva države članice in Komisijo, 

naj onemogočanje virov financiranja 

terorističnih mrež obravnavajo kot 

ključno prednostno nalogo, saj je to 

učinkovito orodje za zmanjševanje 

uspešnosti teh mrež; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Predlog spremembe  12 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka p 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(p) poziva države članice EU, naj 

vzpostavijo sistem spremljanja in kliringa, 

da bi zagotovile, da bodo stavbe, ki se 

uporabljajo za obredne namene in 

izobraževanje, institucije, centri, 

dobrodelne ustanove, kulturna društva in 

podobni subjekti, v primeru utemeljenega 

suma povezav s terorističnimi skupinami, 

podrobno poročali o tem, od koga 

pridobijo sredstva in kako jih razdelijo, 

tako znotraj EU kot izven nje; poziva, naj 

se evidentirajo transakcije, ki jih opravijo 

tisti, ki sredstva pošiljajo, in sicer v 

centralizirani podatkovni zbirki, 

vzpostavljeni z vsemi ustreznimi jamstvi; 

poziva k uvedbi obveznega predhodnega 

preverjanja izvora denarja in njegove 

namembnosti, ko gre za dobrodelne 

ustanove, če obstaja utemeljen sum glede 

povezav s terorizmom, da se prepreči 

zlonamerno ali malomarno namenjanje 

denarja za teroristične namene; zahteva, da 

se vsi ti ukrepi izvajajo v okviru posebnih 

programov proti islamofobiji, da bi 

preprečili povečanje števila zločinov iz 

sovraštva, napade na muslimane ter vse 

rasistične in ksenofobne napade zaradi 

vere ali etnične pripadnosti; 

(p) poziva države članice EU, naj 

sprejmejo resne in konkretne ukrepe za 

preprečevanje in nadzor dejavnosti v 

mošejah, stavbah, ki se uporabljajo za 

obredne namene in izobraževanje, 

institucijah, centrih, dobrodelnih 

ustanovah, kulturnih društvih ali 

podobnih subjektih, povezanih z 

zbiranjem sredstev, vključno s sredstvi, ki 

naj bi se zbirala za verske namene ali 

socialno pomoč, da bi preverile, ali se 

dejansko uporabljajo za te namene, in 

izključile možnost njihove uporabe za 

financiranje terorizma; poziva, naj se te 

dejavnosti evidentirajo v nacionalnih 

centraliziranih podatkovnih zbirkah, 

vzpostavljenih z vsemi ustreznimi jamstvi, 

kar zadeva vse transakcije, ki jih opravijo 

tisti, ki nakazujejo sredstva; poziva k 

uvedbi obveznega predhodnega preverjanja 

izvora denarja in njegove namembnosti, ko 

gre za dobrodelne ustanove, če obstaja 

utemeljen sum glede povezav s 

terorizmom, da se prepreči zlonamerno ali 

malomarno namenjanje denarja za 

teroristične namene; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Predlog spremembe  13 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0035/2018 

Javier Nart 

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma 

2017/2203(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 2 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to 

priporočilo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter državam članicam. 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to 

priporočilo posreduje Svetu, Komisiji, 

zlasti komisarju za varnostno unijo, 
podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter državam članicam. 

Or. en 

 

 


